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ROČNÍK VIII.

Příspěvek Mateřského centra Sluníčko
Rok se s rokem sešel a Mateřské centrum Sluníčko má za sebou první školní rok. 1. září 2014 se při
slavnostním otevření ještě mísili různé představy a očekávání. Doufáme, že jsme ale většinu představ
naplnili k naší i Vaší spokojenosti a hlavně ke spokojenosti dětí, které MC navštěvovaly.
MC přivítalo během roku celkem 18 dětí (4 holčičky a 14 kluků). Snažili jsme se udělat dětem co nejpestřejší
program, aby děti na MC vzpomínaly s úsměvem. Kromě hraní, malování, skládání a vyrábění všeho
možného jsme
uspořádali
lampiónový průvod,
besídku vánoční a pro
maminky,
mikulášskou nadílku,
karneval a průvod
čarodějnic, vystoupili
jsme na oslavách 900
let obce, pravidelně
k nám jezdilo divadlo
„Dráček“.
Na naše další aktivity
se můžete podívat na
našich stránkách
www.mc-slunickolistany.webnode.cz,
kde najdete i další
informace o MC.
Do nového školního
roku vstupujeme s
tím, že se budeme
nadále snažit vytvářet dětem krásné chvíle, které u nás stráví. Kapacitu MC navýšíme o 4 dětičky z
původních 20 na 24. Nejvíce dětiček, které k nám chodí, je ve věku 2 – 4 roky a na konci školního roku nás
pravděpodobně opustí, stejně jako v letošním roce, dva školáci.
Děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podporují a drží palce.
Vychovatelky MC
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Doprava do ordinace MUDr. Yvetty Máchové ve Všerubech
Doprava k praktické lékařce bude organizována vždy jednou za čtrnáct dní a to v těchto termínech:
úterý 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12. a 22. 12. 2015
Odjezd je v 9,00 hod. z Líšťan a v 9,15 hod. z Hunčic, vždy z autobusové zastávky.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU






znečištěné obaly od barev, olejů apod.
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
pneumatiky
Odvoz odpadu proběhne v:

 televizory, rádia a ostatní
elektrotechnický odpad
 vyřazené léky
 oleje, olejové filtry
 lednice, mrazáky

sobotu 17.10. 2015

Odpad lze ukládat na sběrné místo již 1 hod před termínem odvozu, časový harmonogram bude
vyvěšen začátkem měsíce října. Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu svozu.

POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:
PSI

ODPADY

50,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za každého dalšího psa

Od 11. 9. 2015 vyváženy každý pátek

SPLATNOST POPLATKU 30. 6. 2015

500,- Kč za trvale žijící osobu na rok
200,- Kč ročně za pronájem nádoby
SPLATNOST:
1. pololetí do 30. 6. 2015
2. pololetí do 30. 9. 2015
580,- Kč za nemovitost (splatnost do 30. 9. 2015)

Poplatky lze hradit na obecním úřadu nebo na účet obce č. 57 23 371/0100, při platbě uvádějte
variabilní symbol nemovitosti.
Variabilní symbol se skládá z kódu části obce a čísla popisného nebo evidenčního, osoby trvale bydlící
napíší nejdříve číslici 2 (např. 210577 – pro nemovitost Líšťany 77)
Kódy částí obce:
101 Hunčice
102 Těchoděly
103 Košetice
104 Lipno
2104 Písek
105 Líšťany
106 Luhov
107 Náklov
108 Třebobuz

KULTURA V OBCI
Obecní knihovna v Líšťanech
Otevírací doba: každou neděli, od 16,00 do 17,30 hod., na adrese Líšťany 60.
V naší knihovně je Vám k dispozici cca 3 200 knih nejen pro dospělé čtenáře, ale také pro děti.
Těšíme se na Vás.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:
Jubilanti od 1. 10. 2015 – 31. 12. 2015
70 let
Lehotský Pavel, Hunčice 33
König Petr, Hunčice 26
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75 let
Šturcová Jana, Písek 13
91 let
Hora František, Luhov 14
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Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
„Rozhodujme o tom, jak budeme žít.“
Vážení čtenáři,
od vydání posledního obecního zpravodaje se v naší organizaci stalo několik událostí, se kterými bych Vás
nyní ráda seznámila.
V červnu naše organizace získala Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost v kategorii
veřejný sektor. Získání této ceny odráží naše snažení na poli společenské odpovědnosti a oceňuje úsilí, které
organizace vynakládá nad rámec své činnosti. Je potěšující skutečností, že se do této ceny stále více hlásí
také neziskové organizace, které tím dokazují, že umí a pracují stejně kvalitně a odpovědně jako firmy.
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov se letos zapojilo do certifikace
nejprestižnějšího ocenění v ČR Národní ceny kvality ČR, a to v programu Start Plus. V současné době
probíhá hodnocení podkladové zprávy a na konci srpna naši organizaci navštíví hodnotitelé z Národní
politiky kvality. Výsledky této certifikace budou známy v listopadu letošního roku.
Během léta se uskutečnilo několik akcí pro klienty pečovatelské služby. Pro klienty v Městě Touškově
zaměstnanci CPOS společně se zástupci města připravili odpolední opékání buřtů. Na setkání dorazil také
místní muzikant, pan Pachl, který celé odpoledne klientům hrál a zpíval písně jejich mládí.
V domě s pečovatelskou službou ve Všerubech zaměstnanci uspořádali ovocný trh. Pracovnice několik dní
před konáním po obchodech vybíraly to nejlepší ovoce a zeleninu, cukr, máslo, oleje či čaje. O zboží byl
mezi klienty velký zájem.
Obě akce se setkaly s velkým úspěchem a jistě nejsou těmi posledními, které se konaly.

V týdnu od 5. do 11. října 2015 proběhne již tradiční Týden sociálních služeb, během něhož se sociální
služby otevírají široké veřejnosti. Také naše organizace uspořádá dny otevřených dveří. O jejich konání
budete v předstihu informování prostřednictvím obecních vývěsek a našich webových stránek. Podrobnější
informace o Týdnu sociálních služeb naleznete na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.
Na jaře příštího roku také proběhne již tradiční ples Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb. Bude
to již čtvrtý ročník a proběhne 5. března 2016 v Kulturním domě v Kozolupech. Pro návštěvníky bude jako
každoročně připraven pestrý program, bohatá tombola, příjemná kapela a i nějaké překvapení. Všichni jste
srdečně zváni, podrobnější informace budou k dispozici během února.
Přeji všem čtenářům příjemně strávený podzim.
Mgr. Ivana Vanišová
koordinátorka střediska Touškovsko
Více informací o naší organizaci a službách, které poskytuje, najdete na našich webových stránkách
www.pecovatelskasluzba.cz nebo na telefonu 774 483 702.
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